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SKULPTUR-NATUR
Velkommen til Forunderlig Natur-skulptur 2022 

Succes‘en i 2018 beviste, at det lader sig gøre at placere over 100 skulpturer i den smukke 
natur ved Dronninglund Kunstcenter. Og nu gør vi det igen.  
I samarbejde med Dansk Billedhuggersamfund mødes 115 store og små skulpturer i sam-
klang med krogede egetræer, knæhøjt græs, mørke fyrretræer og ældgamle bøgetræer.  
Skulptur-ruten på omkring halvanden kilometer fører også publikum gennem grusgrave 
og forbi oldtidshøje med enestående udsigt over landskabet.  
Alt sammen i forsøget på at afsøge, hvordan skulptur og natur opleves i samspil.  
Hvad sker der, når det normale udstillingsrum erstattes af skov? 
Sædvanligvis udstilles skulpturer i museer, gallerier og det offentlige rum. Og naturen er 
derfor ikke et oplagt udstillingsmiljø i traditionel forstand.  
At være placeret midt i naturen er derfor en udfordring for den enkelte skulptur - og ofte 
den enkelte billedhugger, ligesom publikum udfordres til at opleve kunst på en anderle-
des måde.  

Omvendt kan skulpturen også være en udfordring for naturen, som i kontrasten opleves 
og ses i et nyt lys - næsten som en slags provokation for både naturen og kunsten.  
Sammenstillingen af skulpturer og natur foregår også i den indendørs udstilling med over 
100 værker, hvor skulpturerne konfronterer de grafiske værker, der har natur og naturople-
velser som inspiration og udgangspunkt, i en forunderlighed af symbiose og kontrast.  

Under udstillingen uddeles 3 priser blandt deltagerne:  
Publikums Prisen: “Bedste oplevelse” ifølge publikum.  
Natur Prisen: Et værk som på forunderlig vis spiller sammen med naturen.  
Nytænknings Prisen: Samspil mellem materialer, udtryk, filosofi og idé.  
Derudover byder udstillingen blandt andet på tre symposier: Kunstneren flytter ind.  

Takket være billedhuggerne, deres flotte skulpturer og en kæmpe indsats af vores uund-
værlige frivillige samt en række sponsorer har alt dette været muligt.  
Tusind tak alle sammen!  

Stinne Teglhus 
Kunstnerisk leder
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Arrangør: 
Dronninglund Kunstcenter  
ved Stinne Teglhus. 
Web: Dronninglund Kunstcenter. 

120 SKULPTURER BLANDT KROGEDE EGETRÆER OG ÆLD GAMLE BØGE

Dansk Billedhuggersamfund ved Helle Crawford.  

Dansk Billedhuggersamfund  
ved Helle Crawford.  
Web: skulptur.dk 

Webkatalog: Jørgen Falck 
Besked: Klik HER.

http://skulptur.dk
http://www.dronninglund-kunstcenter.dk
https://skulpturelt.wordpress.com/webmaster/
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‣ Lars Abrahamsen 

‣ Jerry Adder 

‣ Jan Agerbo 

‣ Susanne Ahrenkiel 

‣ Helle Bang 

‣ Majken Bilgrav, 
Gæsteudstiller 

‣ Malene Bjelke 

‣ Trine Brix 

‣ Paul Cederdorff 

‣ Steen Christensen 

‣ Helle Crawford 

‣ Bodil Dam 

‣ Henning Elving 

‣ Frank Fenriz 

‣ Poul Frederiksen 

‣ Trond Fredriksen, Norge 

‣ Anders Gjerding 
Geertsen 

‣ Søren Friis, 
Gæsteudstiller 

‣ Trine Guld 

‣ Annika Heed, Sverige 

‣ Peter Hesk 

‣ Dina Hviid, Sverige 

‣ Jytte Høeg 

‣ Poul Jepsen 

‣ Benny Forsberg Jensen 

‣ Ulf Johnsson, Sverige 

‣ Bjørn Jägerås, Sverige 

‣ Tina Kallehave 

‣ Kasper Frydenlund 
Knudsen 

‣ Søren Koefoed 

‣ Ole Krongaard, 
Gæsteudstiller 

‣ Birgit Kvorning, 
Gæsteudstiller 

‣ Steen B. Langvad 

‣ Erik Lemcke 

‣ Henriette Lorentz 

‣ Bodil Arbjerg Lundby 

‣ Freja Nieman Lundrup 

‣ Søren Lyngbye 

‣ Ole Madsen 

‣ Olle Magnusson, Sverige 

‣ Marianne Miller 

‣ Keld Moseholm 

‣ Søren Cip Nielsen 

‣ Marianne Schou Nielsen 

‣ Lisbeth Krag Olsen 

‣ Lars Rasmussen 

‣ Tine Rinds  

‣ Vivian Rose 

‣ Joseph Salamon 

‣ Stinne Teglhus 

‣ Erling Tingkær 

‣ Henrik Voldmester 

‣ Lars Waldemar 

‣ Søren West 

‣ Henrik Kramer 
Westergård 

‣ Lars Widenfalk, Sverige 

‣ Niels-Erik 
Øhlenschlæger, Gæste-
udstiller 

UDENDØRS 

SKULPTURRUTENS  BILLEDHUGGERE  2022

Kataloget opdateres i takt med nyt materiale.  
Se mere på www.skulptur.dk  

Og www.dronninglund-kunstcenter.dk 

Søren Cip Nielsens Maske. 

http://www.skulptur.dk
http://www.dronninglund-kunstcenter.dk
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LARS  ABRAHAMSEN

Det drejer sig om  
at frigøre ånden i træet,  
dryaden som de gamle 
grækere kaldte den, at lade  
træets stemme komme til ordre, 
hviske og kalde, tale i søvne. 
Det drejer sig om at forstå  
hvad træet dog siger,  
også når det drømmer  
og tier ganske stille 

Eske K. Mathiesen

Nissepisse. -  
Lamineret nåletræ.

Email: jeaniehjensen@gmail.com

Tapmule på Dronninglund Kunstcenter 2022.  
Lamineret nåle- og løvtræ. Farvepigment og voks.

mailto:jeaniehjensen@gmail.com
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JERRY ADDER
Email: hrwulff@gmail.com

Det evige skrig. - Marmor

Kunsthistorisk og stilistisk ligger 
Jerry Adders forbilleder og in-
spiration i højrenæssancen - en 
kamp mellem liv og død i en alt 
omfattende skabelsesproces.

mailto:hrwulff@gmail.com
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Jan Agerbos skulpturer er 
rå. Med tydelige spor af 
håndens modellering står 
menneskefigurerne, som 
var de lige blevet født 
ud af en urmasse. Uden 
nogen form for forskønnel-
se udtrykker deres væsen 
basale menneskelige følel-
ser. De står knejsende, ek-
statisk dansende, trøsten-
de, belærende, i egne tan-
ker, og arbejdende sam-
men, så enhver fiber i de-
res krop er spændt til det 
yderste.

JAN AGERBO 
Email: agerbo22@gmail.com

Op. - Brændt egetræ

mailto:agerbo22@gmail.com
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SUSANNE  AHRENKIEL

Transit Porten.  
Blik, stål, plast, papnitter, spraymaling

Email: kunst@susanne-ahrenkiel.dk

Jeg bruger denne portal 
som metafor for den tid 
vi alle går igennem. Som 
symbol på et fælles  
ønske: At komme over på 
den anden side — at alt 
bliver godt igen.
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HELLE  BANG
Email: bang39@mail.tele.dk

Hun længes. - Bronze 
Alene venter hun på en partner.

Hun knejser. - Bronze

Signalerer stolthed og glæde ved at være kvinde. 
Det blanke ansigt er et spejl ind til kvindens sjæl. 
Der er ikke tale om en bestemt person – beskueren 
afgør hvem personen er. Hvis man har lyst, kan man 
sætte sig på bænken - og trygt tale til hende.
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MAJKEN BILGRAV
Gæsteudstiller

Tanken og Mindet. - Stentøj og vulkansk bjergart
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MALENE  BJELKE

Email: mail@malenebjelke.dk

Dreng på hug. - Bronze og granit

Stranddamer. - Bronze og granit

Dreng på hug: 
Drengen er i første omgang lavet til 
en have i Ålsgårde i Nordsjælland til 
to landskabsarkitekter, som tidligere 
har købt en skulptur af mig. De har 
den mest fantastiske have, hvor jeg 
var ude at kigge. Deres tanke var at 
placere skulpturen ved et bassin og 
gerne, at den kunne snakke sammen 
med vandet. Det blev så denne 
dreng i halv størrelse, som kigger 
ned i vandspejlet.  

Stranddamerne: 
Idéen til værket er inspireret af en 
akvarel af Rikke Jacobsen: To ældre 
kvinder står i vandkanten og taler 
sammen. Min mor og hendes venin-
de indvilgede i at stå model. 

Min fascination under arbejdet var 
kroppens form, og hvordan den 
ændrer sig med tiden. Muskelmas-
se… hud… tyngdekraft… — og  
disse to gode veninder, to stærke 
kvinder. 
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TRINE  BRIX
Email: trinebrix@yahoo.dk

Fugle lytte stol, stor og lille. - Fiberbeton En frivillig medarbejder tager et velfortjent 
hvil på Fugle Lytte Stolen.
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TRINE  BRIX

Blomstrer du?

Email: trinebrix@yahoo.dk

Blå stiletbænk. - Fiberbeton
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PAUL CEDERDORFF

Email: paul@cederdorff.dk

Gruppe - Nr. 113 på udstillingen. - Bronze på granit
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PAUL CEDERDORFF

Email: paul@cederdorff.dk

Gruppe - nr 114. Gruppe - nr 115.

Gruppe - nr 112 på udstillingen. 
Bronze på granit
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STEEN CHRISTENSEN
Email: steengalleriet@icloud.com

Kommunikation. - Moselykkegranit



17

HELLE  CRAWFORD
Email: crawfordhs@icloud.com

Stor tørstig Frøprins.  
Bronze, støbt marmor, kobber, emalje.

LeapFrog. 
Bronze, guld, granit.
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HELLE  CRAWFORD
Email: crawfordhs@icloud.com

Vogterkatten.  
Bronze, granit

Søjlefe.  
Bronze, granit

Til venstre: Sankt Laurentius, der leve-
de i det gamle Rom, er skytshelgen for 
Esbønderup, hvor kunstneren bor. Han 
blev helgenkåret efter, at han som dia-
kon og skatmester i kirken havde for-
delt kirkens midler til de fattige i ste-
det for at overgive dem til den  
romerske kejser Valerian.

Urbi et Orbi. Sankt Lauentius på stigen.  
Bronze, jern, granit 
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Email: pca@bodildam.dk

BODIL DAM

Bjørneunger. Stentøj
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Tre besøgende udefra, der modtages 
gæstfrit. I mytologi, i religion, eventyr 
og folkesagn er det symbol og tegn på 
det nye og udefrakommende.  

For den, der er åben overfor det frem-
mede er de tre symboler på det, der 
kommer med gode budskaber, med 
gaver, gåder, ny indsigt og ny viden.

HENNING ELVING

Email: he@henningelving.dk

Descendants of Cain-In the beginning. - Bronze
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FRANK FENRIZ
Email: frankfenris@yahoo.dk

Portræt af min indre kunstner. - Bronze.

Fortællingen til skulpturen Portræt 
af min indre kunstner er denne lidt 
urkraftagtige mand, der repræsen-
terer min indre Kunst Daimon. Han 
er ikke kendetegnet ved speciel 
kløgt, mere stor stædighed.  
Penslen er hans våben, ligesom 
hvis han var et urmeneske på jagt. 
Her jager han blot kunst, og pens-
len er også det, der forhindrer ham 
i at falde forover, da han hælder i 
en lidt umulig vinkel — ligesom 
Chaplin eller Buster Keaton. Pens-
len (kunsten) støtter ham i umulige 
situationner og forhindrer, at han 
vælter omkuld.  
Skulpturen er broncestøbt udfra et 
todelt 3D print. 
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POUL FREDERIKSEN
Email: Poul.s.frederiksen@gmail.com

Mulvarp.  
Fiberbeton.
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Eftertænksom - Udover - Udover 2. 
Keramik.

TROND FREDRIKSEN, NORGE 
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SØREN FRIIS

Variationer over kvadrat.

Endless column. - Malet krydsfiner.Treben. - Træ.

Gæsteudstiller
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ANDERS GJERDING GEERTSEN
Email: skulpturagg@gmail.com

Trilogi. Den argumenterende, den lyttende, den skeptiske. - Bronze, granit.
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TRINE FENGER GULD 
Email: trinefengerguld@gmail.com

Markering. - Polystyren og fiberbeton

Det er vores hårdt prøvede jord-
klode, der rækker hånden op i et 
forsøg på at komme til orde.  
Man kan kun se pegefingeren,  
resten må man tænke sig til. Og 
hvad det vil sige, må man også 
tænke sig til.
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STEFFEN HARDER, PETER HESK og ASGER KRISTENSEN 

Fælles værk

Stikket - et fredstegn.

Stikket set fra luften med en drone. 

I tidernes morgen var Jorden koblet til 
en højere forståelse. Her for nylig har 
man fundet forbindelsen, og vi må er-
kende, at stikket er blevet trukket.
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Dansere. - Jern.

ANNIKA HEED,  SVERIGE 
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PETER HESK

Demokratiets smalle Port 
er den originale form 
til den tilsvarende 
bronzeport på Peter-
spladsen.  
Da Rusland invadere-
de Ukraine ønskede 
jeg som mange an-
dre at markere sym-
pati for Ukraine i form 
af deres flags farver. 
Derfor blev Demo-
kratiets Smalle Port 
skabt ved at tage den meget 
skrøbelige flamingo / gipsform og 
male den blå og gul med sort 
bund.  
Men ak: Skulpturen revnede og 
brød mere og mere sammen som 
et - desværre - alt for tydeligt bil-
lede på udviklingen i Ukraine.  
Skulpturen udstilles nu ligesom 
store dele af Ukraine - som 
ruiner / i forfald.  

 
Peter Hesk juni 2022

Demokratiets smalle port. Bronze

Email: skulptur@peterhesk.dk
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Email: skulptur@peterhesk.dk

PETER HESK

Port - Nr 40 på udstillingen. Bronze Ege-Porten.  
Polystyren, glasfiber, epoxy, maling, bronze
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DINA HVIID,  SVERIGE 

Møde. - Indfarvet fiberbeton

Upp! - Granit
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JYTTE  HØEG

Email: jytte.hoeg@gmail.com

Bladtrane. - Bronze Fredsfugl. - Bronze
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JYTTE  HØEG

Email: jytte.hoeg@gmail.com

De underjordiske. - Ståltråd og oldtidsfund
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POUL JEPSEN 

KIGOLU — installation. - Træ, granit, jern, tov, gummikjul

Email: jepsenpoul@hotmail.com

Tidens ulogik: 
Foruden den skulpturelle komposi-
tion har “Kigolu” to tilgange: 

1. Forbindelsen til natur via mate-
rialer. Fra urmaterialer som granit 
og træ til udvindelser fra natur-
materialer, hamp og gummi, til 
jern udgravet og støbt.  

2. “Kigolu” er ulogik stavet bag-
fra. Et meget stort maskineri til at 
udføre en meget lille funktion. 
Skyde gråspurve med kanoner. 
Ligesom der er ufattelig meget 
ulogik i tiden.  

Ydmyghed - 
Styrke. 

Patineret  
beton
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BENNY FORSBERG JENSEN

Tableau fraciile game over.- Støbt glas, Azobé-træ, printet og støbt resin

Email: b.forsberg.j@gmail.com



36

ULF JOHNSSON,  SVERIGE 

Lille stol II. - Gabbro og SvandalsgnejsLille stol I. - Larvikit og Vånga granit
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BJØRN JÄGERÅS, SVERIGE 

Övergivet hus
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Hudløs, 2022 

Værket Hudløs begyndte i en mose. Et stort bir-
ketræ lå dødt på tværs hen over sumpen og 
græstuerne. Den intakte bark omsluttede stadig 
veddet. På skrævs arbejdede jeg mig frem og 
løsnede forsigtigt rundt om stammen fire meter 
bark i store flager. Nogle steder var veddet så 
formuldet, at det havde sluppet sit tag i barken, 
andre steder var det stadig fast og fulgte i store 
plamager med den afskrællede bark. På værk-
stedet samlede jeg barken til fem halvrunde 
åbne støbeforme, støbte indersiderne i fiberbe-
ton og trak barken af. Tilbage står 5 objekter i 
hvid fiberbeton. De bærer spor af fortællinger 
om tid, forgængelighed og sårbarhed, som var 
indlejret i barkens og veddets tilstande og som 
jeg arbejdede videre med i mine bearbejdnin-
ger og til slut i organiseringen af objekterne i et 
aflangt fragmenteret forløb. 

Se også:  
www.tinakallehave.dk 
www.instagram. com/tinakallehave

TINA KALLEHAVE

Email: tinakallehave@hotmail.com

Hudløs. Skulptur i fem dele 
Fiberbeton
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Kulturdeterminisme. - Cortenstål 

Email: KFN@vucns.dk

KASPER FRYDENLUND KNUDSEN 
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SØREN KOEFOED 

Email: sk@soerenkoefoed.dk

Kvinde i tanker. - Granit

Cyborg. - Granit

Cyborg: Et menneskehoved sammen med tek-
nologi. Bløde former sat ned i lige flader, der 
danner en teknisk form som en møtrik.



41

SØREN KOEFOED 

Email: sk@soerenkoefoed.dk

Dyrehoved. - Granit

Kvinde med byrde. - Granit

Et dyreskrig: Dyrehovedet er et udtryk for, hvor presset  
naturen føler sig af mennesket.
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OLE KRONGAARD

Gæsteudstiller 

Omsorg.Ømhed.  
Stentøj brændt i træfyret Anagama ovn
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BIRGIT  KVORNING
Gæsteudstiller 

Uden titel.Fugl Føniks. Livsglæde
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STEEN B. LANGVAD 

Email: langbendt@gmail.com

Ravn. - CortenstålRytterhanen. - Cortenstål

Skygger i landskabet. - Cortenstål



45

STEEN B. LANGVAD 

Email: langbendt@gmail.com

 Bison oksen Skyggen i skoven. - Cortenstål

Bisonoksen: 
Skyggen i Skoven kaldes den,  
fordi de store primater i naturen 
er trængte. Befolkningstilvækst 
og klimaforandringer er flere 
udfordringer for naturen.  

Forrige side: 
Silhuetter i Landskabet er et ud-
tryk for mangfoldighed i form af 
størrelse og adfærd.  

Ravnen er en af Odins to ravne, 
som holder Odin orienteret om 
alt, hvad der sker i den synlige 
og den usynlige verden.  

Hanerytteren er udtryk for  
glæde, kreativitet, udfordringer 
og festligheder i kunstens favn. 
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ERIK  LEMCKE 
Email: erik@lemcke.dk

Mangfoldigheden. - Fiberbeton

Skulptur og menneske: 

”Mangfoldigheden” er en skulptur i 
tre dimensioner, der kan stå på man-
ge forskellige måder. 
Et mennesker kan lige   ledes beskri-
ves i tre dimensioner – Krop, Sjæl og 
Ånd – eller Tanke, Følelse og Vilje. Et 
menneskes fysiskes materiale er af 
kød og blod, hvor skulpturen består 
af flamingo og fiberbeton. Et menne-
ske kan selv bevæge sig rundt. Selv 
om ”Mangfoldigheden” vejer ca 120 
kg, kan et menneske ret let placere 
den i en af dens mange mulige posi-
tioner. Et menneske kan som regel stå 
ved egen hjælp. Det kan skulpturen 
også i langt de fleste positioner, men 
ligesom mennesket i visse situationer 
har brug for lidt støtte, gør det sam-
me sig gældende for skulpturen.

Eksempel på skulpturens 
bevægelighed.
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HENRIETTE  LORENTZ 
Email: info@henriettelorentz.dk

The Magic of Nature. 
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BODIL  ARBJERG  LUNDBY 
Email: bodil@arlu.dk

Med fletninger. - Granit Alle vegne. - Granit

Mine skulpturer er de stille eksistenser. De står ikke 
og råber op, men er til at forundres over, når de siger 
et lille pst… når man passerer dem. De har deres 
eget liv og stemme. Måske fortæller de en historie, 
hvem ved? Stands op, iagttag og lad dig forundre.
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FREJA NIEMANN LUNDRUP
Email: freja.lundrup@gmail.com

Opvækst. - Granit
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SØREN LYNGBYE 

Cellodame. - Jern

Email: info@sorenlyngbye.dk

Fontæne. - Jern og træ
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SØREN LYNGBYE 
Email: info@sorenlyngbye.dk

Jernmand Betragter. - Jern
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OLE MADSEN
Email: mail@olemadsen.com

Vinger.  
Malet stål med hhv. guld og glas

Vinge II. 
Malet stål, jern

Vinge: 
Udgangspunktet var historien  om  
englene, der fløj med det glade budskab 
om nyt liv og håb for alverdens folk — og 
hvordan, det gik.   
Vi må stadig håbe, fuglene flyver og skaber 
tro på, at det nok skal lykkes.
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På grund af klimakrisen må og skal fossile brænd-
stoffer til biler og andre køretøjer erstattes af bæ-
redygtige energikilder. Gamle fossile brændstofbi-
ler og deres forurenende udstødningssystemer 
skrottes og forsvinder over hele verden. 
 
En intensiv jagt gennemføres for at fange og ud-
rydde "udstødningsslangerne" fra jordens overfla-
de. Inde i den fjerntliggende lille bys afkroge kun-
ne to eksemplarer alligevel i lang tid gemme sig 
og undgå opdagelse. 
 
På det lille bymuseum er de to udstødningsslanger 
endelig blevet gemt til eftertiden - til nysgerrig for-
ståelse af de store skader, de gennem årene har 
påført verden og den lille by.

OLLE  MAGNUSSON,  SVERIGE 

Ingens Slanger.
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MARIANNE MILLER 
Email: mariannemiller@hotmail.dk

Den forsvundne havfrue. - Fiberbeton

Tyranus Amanda. - Bronze

Det 
handler 
om kær-
lighed. 

Fiber- 
beton

mailto:mariannemiller@hotmail.dk
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 Spejling. - Bronze, granit.

KELD MOSEHOLM
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KELD MOSEHOLM

Balance på bold. - Bronze, granit. Kysset. - Bronze, granit.
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Email: post@ice-team.dk

SØREN CIP NIELSEN 

Masken. - Træ.

Skyen. - Diabas på Vonga granit 

Tryk på en knap udløset et mildt regnvejr
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MARIANNE SCHOU NIELSEN

Gensidig spejling.  
Hvid fiberton med marmor, patineret kobber

Email: marianne_schou_nielsen@hotmail.com
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LISBETH KRAG OLSEN 
Email: lisbethkrag@gmail.com

Bevægelse. 
Portugisisk marmor
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LARS RASMUSSEN

Catena Pentagon. - Bemalet træ.Catena rectus. - Bemalet træ.
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Email: tinerinds60@gmail.com

TINE RINDS

Amazone.  
Brændt chamotte, bearbejdet kunststof, akrylmaling.

Amazone er min ode til kvinder med 
brystkræft. Hun har livskraft, hun er 
stærk, og hun er helt sig selv.  
Der er noget sfinks-agtigt over hen-
de, som om hun ved noget nu. Hun 
er en overlever, men hendes vinger 
er naturligvis vokset lidt længere 
frem. Hun har graveringer, tegn og 
symboler, som hun nu har med som 
sine ar, f.eks evighedstegnet.  
Hendes ene arm er blevet meget 
kraftig, den er som et kvindeligt har-
nisk, der samtidig henviser til de 
ødemproblemer, der kan opstå.  
Der er vokset en smuk rød rose ud af 
de sår hun har fået fysisk og psykisk, 
som hun nu lever med på godt og 
ondt.  
Den henviser så også til tatoveringer, 
idet mange kvinder postoperativt 
vælger denne løsning. Ligeledes er 
tatovering i vor tid blevet til et klart 
og meget personligt identifikations- 
signal. 
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Gedeslagtning fra Tilos 

Det var en oplevelse på bjergstiens nedre del, hvor påskeslagtning 
fandt sted under åben himmel. Jeg tænkte på tidlige offerscener. 
Scenen bestod af en talje ophængt i stenegens stærke undergren. 
Bagved stod et stengærde, bag hvilket en dyrefold befandt sig. Ar-
bejdsholdet bestod af bedstefar (erfaringens styrke), sønnen (den 
udøvende) samt sønnesønnen (yngste medhjælp i lære). Følgesven-
den, hunden, ville også være med, snusende. Mens jeg tegnede 
skitser, blev ged efter ged hentet, og i rytmen blev de til ét dyr.  

Sammenfattet blev skitserne til et tegn for dem alle, i en konturstreg 
indkredses farver, blå som hinder, når de skilles fra den røde krop. 

På bjergstiens top dage senere fik skindene nyt liv. Nu udspændt 
med små pinde hang de som kæmpeblade på de nøgne figengre-
ne. Hvislende og blafrende i stærk sol blev de vindtørret.  
“De bliver smukke”, sagde hyrden. 
 
Under nattens stjerner lå alle kroppene på skibets dæk på vej til ho-
vedbyen. 
 
En hund stod vagt, bundet, hylede indimellem. 

 
Vivian Rose

VIVIAN ROSE 

Gedeslagtning fra Tilos.- Aluminium / håndblæst glas
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JOSEPH  SALAMON
Email: josephsalamon4@gmail.com

Flora og fauna. To af tre natursten i granit.
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STINNE TEGLHUS
Email: hg10teglhus@pc.dk

Den hvide dame. - Glasfiber, gips.

Fortællingen om Den Hvide Dame 

Hun holder til på Dronninglund Slot, men 
som adspredelse hjemsøger hun af og til 
Dronninglund Kunstcenter. Og i jydepot-
ten skjuler hun foder til den hvide rå, som 
sammen med hvide duer og hvide gæs, 
sågar en hvid påfugl, følger hende fra 
slottet til kunstcentret. Hele optoget kan 
skimtes gennem mosekonens bryg ved 
midnatstid, når der er blodmåne. 

Sent om aftenen spøger Den Hvide 
Dame på kunstcentret, og pludselig fal-
der store malerier uforklarligt ned fra 
væggen med et brag. En iskold brise 
stryger gennem lokalet efterfulgt af lyden 
af emballage, der i al hast slæbes hen 
over de flisebelagte gulve med et for-
færdeligt spektakel, godt hjulpet af vin-
dens hylen i den store tagkonstruktion. 
Spøgeri, der kan få selv den tapreste 
medarbejder til at forlade bygningen og 
først genoptage arbejdet ved daggry.    

Stinne Teglhus 
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ERLING  TINGKÆR

Stele for Moder Jord. - Bronze og granit

Email: erling@erlingtingkaer.dk

Detalje fra gre-
nenes spidser:  
Bejdse, stentøj, 
fuglefjer

Danser i skoven, naturmobile. - Hasselgrene.
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HENRIK VOLDMESTER

Bamse på skateboard. - Bronze på granit



67

LARS  WALDEMAR 
Email: mail@larswaldemar.dk

Lavstruktur. - Beton i stof på europalle Sag’ mir wo die Blumen sind I, II, III. - Støbejern på betonsokkel

Skulpturen er inspireret af rensdyrlav og er fremstillet i fiber-
cement. Til fremstilling af skulpturen har jeg arbejdet med en 
fleksibel støbeform. Formen er syet i stof. Støbning af skulptu-
ren foregår ved at der samtidig med at stofformen fyldes med 
cementblandingen bygges en kasse op om skulpturen så stof-
formen løbende kan understøttes med sand. En teknik der må-
ske nok er besværlig men giver et helt specielt udtryk.

Det sker at en sang sætter sig på hjernen. Det skete for mig på en tur til 
Flandern.  Midt på en tysk krigskirkegård fra 1. Verdenskrig satte Marlene 
Dietrichs ”Sag mir wo die Blumen sind” sig uhjælpeligt fast og begyndte at 
danne billeder af blomsterlignende skulpturer i jern på beton. Resultatet af 
denne sang blev skulpturserien “Sag mir wo die Blumen sind". Jern og be-
ton i kunstens tjeneste i stedet for i krigens.
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SØREN WEST 

Splittelse.- Bornholmsk granit og skifer

Email: mail@soerenwest.dk

Bestøvelse. - Bornholmsk og sydsvensk granitRøde løber. - Carraramarmor og travertin
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Email: hkramerw@gmail.com

HENRIK KRAMER WESTERGAARD 

Sitkas Hjerte.

“Sitkas hjerte” er et tema, jeg har arbejdet med  
siden 2001.  
Jeg flyttede til Nordthy på et tidspunkt, da natursty-
relsen begyndte at fælde massive mængder sitka-
graner, der nu betragtes som en invasiv art, hvor 
tidligere tiders foregangsmænd plantede klitplan-
tagerne til med netop den art.  
Jeg køber bundstykkerne, der er for store til at 
hugge i flis eller gå på savværk, og lader dem 
genopstå som en slags kunstneriske-kulturelle- 
historiske minder.  
Delene til skulpturerne der deltager på Dronning-
lund, er fra en kæmpe, der har stået på kanten af 
lien ved Bulbjerg, og som har oplevet, hvordan ty-
skerne sprængte Bulbjerg Badehotel i luften og 
byggede forsvarsværkerne mod vest.
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Skuende mod verden og det 
fremmede gribes jeg om 
hjertet og søger mig selv i 
helheden og det fremmede.

LARS  WIDENFALK,  SVERIGE 

Cross my Heart. - Granit
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Skulpturen er en parafrase over det engelske ord-
sprog “curiosity killed The Cat”.  Skulpturen står på 
en plade — en crime scene — formet som omridset 
af en kat.  
Derfor skulpturens titel “Who Killed The Cat?”

NIELS-ERIK ØHLENSCHLÆGER 
Gæsteudstiller
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Tak for besøget og velkommen tilbage

Bestyrelsens formand Peter Hvid Jensen Stinne Teglhus, Kunstnerisk leder 


